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Gaya Gnanapandithan
g.gnanapandithan@rietlanden.nl
6 vwo (R6Y)
Nederlands, Engels, Frans, aardrijkskunde (klas 1 t/m 3)
Hallo, ik ben Gaya. Ik ben 17 jaar en zit (zoals je ziet) in 6 vwo met het profiel
Natuur Gezondheid. Dit is mijn laatste jaar op deze school en na ongeveer 5 jaar
leerling geweest te zijn heb ik heel wat lesstof moeten verwerken. In dit
examenjaar is het zeker cruciaal dat ik stof vanaf de 4e klas herhaal voor mijn
examens. Vandaar dat ik je kan garanderen op veel kennis van de vakken waarvoor
ik bijles wil gaan geven. Het leren van een taal is een vaardigheid die ik altijd al
onder de knie had. Taalvakken zijn daarom nooit een belemmering voor mij
geweest. Stampwerk, grammatica en andere taalhindernissen zal ik met jou samen
proberen onder de knie te krijgen. Aardrijkskunde is een vak wat ik tevens goed
beheers. Zowel de culturele als de geografische aspecten van dit vak boeien me
heel erg.
Als bijlesgever ben ik in staat geduldig uitleg te geven, zelfs nadat je het meerdere
malen niet begrepen hebt. Ik heb een groot begrip voor leerlingen die een vak erg
moeilijk vinden, zodoende zal ik nooit ongeduld tonen.
Afgelopen jaren stond ik gemiddeld een 7/8/9 voor de vakken Engels, Frans,
Nederlands en aardrijkskunde.
Wat ik ten slotte wil vermelden is dat ik mij al in 4 vwo aanbood als bijlesgever en
ik inmiddels een aantal leerlingen bijles heb gegeven voor Engels en Frans vanaf
januari 2019 tot maart 2020. Dit verliep soepel en hierdoor heb ik de ervaring als
bijlesgever al eerder opgedaan.
Zorgen deze vakken voor ontzettend veel stress en moeilijkheden, dan bied ik jou
graag hulp!
In overleg met de leerling
Privéles: 7,50 euro per lesuur (45 minuten)
In groepsverband: 5,50 euro per persoon per lesuur (45 minuten)

